
 

Skriveworkshop 

Weekenden 7.-8. oktober bød på en ganske enkelt fantastisk Workshop. Vores 

hårde arbejde frem mod denne første skriveworkshop, hvor unge skal danne 

tekster som skal være grundstenen i vores kommende undervisningsmateriale, 

bar i den grad frugt.  

Vores undervisningsteam var helt exceptionelt og bestod af forfatter Emma 

Elisabeth Nielsen og poet samt poetry slammer Peter Dyreborg. Derudover 

havde vi hjælp fra forfatteren Christine Lund Jakobsen. Vi har været så heldige 

at få støtte fra BMMK, Børns Møde med Kunsten. Vi kan kun sige de 

oplevede, dannede og var i kunsten denne weekend. 

Og de heldige deltagere, der fik denne intense weekend, var ni piger fra 

Nordjylland. De var mellem 12-19 og intet mindre end talentfulde. De var 

drevne, opmærksomme og modtagelige, samt kreative, skabende og de havde 

virkeligt noget på hjerte.  

Der er ingen tvivl om at den undervisning deltagerne fik, var professionel, 

gennemtænkt og med et tydeligt udkom. Fordelen ved at have de 

professionelle forfattere, som har succes med deres ord, når vi danner 

undervisningsmaterialet er, at vi sikre de rammer vi danner for 

undervisningsmaterialet er sammensat efter de vilkår kreativ skrivning har i det 

virkelige liv. Vi læser os dermed ikke kun frem til hvad der virker, vi får dem på 

banen som ved hvad der skal til og hvad der virker. De ved hvordan man 

arbejder på daglig basis med at sparke kreativiteten i gang, også når den ikke er 

der.  

 

 



 

 

 

Fælles for alle deltagerne var det nemlig at på flere tidspunkter gik de i stå. De 

kunne ikke starte, ikke komme videre, ikke finde slutningen eller bare ikke få 

den næste sætning ud.  

Her var det netop forfatternes ekspertise som kom i spil, hvor der blev sat 

rammer og regler for hvordan man så kom videre. For alle ni deltagere havde 

færdige, gennemarbejdet tekster at læse op af da vi kom til søndag. Instrueret af 

Peter Dyreborg i hvad en god oplæser skal kunne. 

 

Mange af deltagerne har en forfatterdrøm og de har med denne weekend fået 

opbygget et netværk med hinanden, men også med forfatterne, som er 

interesseret i dem og deres arbejder, hvilket vil sige det de har på hjerte og de 

ord de bruger til at sige det. Selv de deltagere der kom for oplevelsen, fik 

virkeligt skrevet nogen gode tekster. Det var helt åbenlyst for alle 

tilstedeværende at det her var en fabelagtig weekend for deltagerne, trods hårdt 

arbejde og stirren ud i luften for at fange skriften ned på papir.  

Fra Ny Nordisks side måtte vi lige sætte os da alle deltager var hentet hjem, og 

skåle for en vellykket weekend. Nu mangler vi at udføre samme fantastiske 

workshop med vores samarbejdspartnere i Norge og Sverige. Efter den her 

succes er vi klar til at danne mere materiale, så det til sidst kan danne rammen 

om et undervisningsmateriale til udskolingen der sætter kreativ skrivning på 

listen som vigtige kundskaber. At kunne skrive og tænke kreativt er en gave 

som alle har, den skal nogen gange bare have lidt hjælp og det mener vi 

appetitvækkende materiale kan skabe. Vi har lige vist med denne weekend, at 

det at skrive hvor man tager udgangspunkt i sig selv, virkeligt giver noget unikt.  


